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Congratulació de l’Abat President de la Congregació 
Augiense, Dom Cassià Lauterer, Degà dels Abats Presi-
dents, a la sala capitular de Poblet, al recentment elegit 
Abat General de l’Orde Cistercenc.  
 
 
 
 
Reverendíssim Pare, estimat amic: 
 
Com a Abat General recentment elegit, tu encara ets jove, tot i 
que ja no siguis un infant, perquè la teva llengua és àgil com 
una ploma d’escrivà1. Com a Abat d’aquest Monestir de 
Santa Maria de Poblet tu ja ets ancià, perquè d’aquí a poc 
recordarem el dia de la teva elecció abacial que tingué lloc ara fa 
vint-i-cinc anys. 
 
En nom de tot l’Orde, de les monges i dels monjos, jo, com el 
més antic dels Abats Presidents, et felicito per aquesta festa i et 
desitjo l’ajut de Déu i la paciència de Crist en el teu nou ofici. 
Per deliberació, el Capítol General elegí un abat que, ja des de 
feia molts anys, regia aquest monestir i Congregació de la 
Corona d’Aragó, i demostrava ser un home edificant sigui en la 
vida espiritual i litúrgica, com també en el sentit d’expert 
arquitecte. I tal vegada per aquesta raó has estat elegit Abat 
General, perquè, després de llarga experiència en el servei 
d’aquesta comunitat, aprengueres —com diu l’epístola als 
Hebreus2 de Crist— la misericòrdia, ja que també tu fores 
provat en moltes ocasions. 
 

                                                 
1 Sl 44,2. 
2 Hb 4,16. 



2 

¡Vés endavant confiat en el teu ofici! Pastura el ramat de 
l’Orde, dóna força a la teva veu. Com el nostre pare sant 
Bernat escrivia en una carta al jove abat Balduí del monestir 
del Sant Pastor, de Rieti3:  
 

Pastura el teu ramat amb questa tríade que no falla 
mai, és a dir: 

 
- per una sana doctrina 
- per un bon exemple 
- per una indefallent pregària. 

 
En la mesura que ens serà possible, estem disposats a l’ajut 
fidel i eficaç. I a la Comunitat de Poblet també us agraeixo el 
vostre sacrifici, perquè heu donat a l’Orde el vostre pare. ¡Déu 
us ho pagui! 
 
 

+ Cassià, Abat President, Mehrerau 
 
 
Poblet, novembre de 1995 
 

                                                 
3 Sant BERNAT, Epistola 201, Ad Balduinum, Abbatem Reatini Monasterii, 
Sämtliche Werke III, Tyrolia-Verlag, Innsbruck 1992. 
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Feu-me veure la claror de la vostra mirada  
i seré salvat (Sl 79,4) 

 
 

Després de l’accident sofert el dia 25 de setembre de l’any 
2006 —que fou per a mi una mena de caiguda semblant a 
la de Pau en el camí de Damasc4—, es fa sempre més viu 
el pressentiment d’atansar-me, de manera inexorable, a la 
fi de la meva vida, veient amb serenor com declina el seu 
curs. 
 

                                                 
4 Tot i que en la Bíblia (Ac 9) solament hi trobem el relat d’una 
caiguda, sense precisar més, Caravaggio (1573-1610), entre altres, 
pinta la conversió amb un Pau sota del cavall, com podem veure en 
l’església de Santa Maria del Popolo, a Roma. Josef HOLZNER, en el 
seva biografia Paulus, sein Leben und seine Briefe, tantes vegades 
editada i traduïda en diverses llengües, fa una descripció de la 
caiguda del cavall, quan començà la trobada de Pau amb el Senyor. 
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Per la manera com esdevingué el fet, ja podria haver estat 
aquell mateix dia el darrer, fins i tot m’hauria pogut 
quedar tetraplègic o en coma crònic, però el Senyor 
s’apiadà de mi i em donà una nova treva5, una darrera 
oportunitat, un temps de gràcia per meditar sobre el meu 
passat i rellegir-lo, amb cor sincer, confrontant-lo amb el 
Sermó de la Muntanya, cosa que encara no havia fet mai. 
He de confessar que ja portava quaranta-vuit anys en el 
monestir, vint-i-cinc anys d’Abat de Poblet i onze d’Abat 
General; que havia vist moltes coses de l’Església (i de 
l’Orde), n’havia parlat molt i escrit i, en canvi, encara no 
havia esdevingut cristià, sinó que, salvatge i rebel, continuava 
sent l’únic amo de mi mateix […]. La Bíblia, i en particular el 
Sermó de la Muntanya, m’han alliberat d’això. Després tot ha 
canviat. Me n’he adonat clarament i també altres al meu 
entorn. Un alliberament immens. He comprès clarament que la 
vida d’un servidor de Crist ha de pertànyer a l’Església; i, pas 
rere pas, s’ha precisat aquesta exigència absoluta6. 

                                                 
5 La Regla de Sant Benet, pròl. 36-37, ho diu amb aquestes paraules: 
Per això ens són oferts de treva els dies d’aquesta vida, per a esmena de les 
nostres maleses, tal com diu l’Apòstol: «No vols reconèixer que la bondat de 
Déu et convida a la conversió?» (Rm 2,4). 
6 El paràgraf precedent és l’adaptació d’un text de Dietrich 
Bonhoeffer, literalment transcrit en aquesta nota a peu de pàgina de 
la meva meditació, però canviant-ne alguns mots per tal d’apropiar-
los a la meva vida. Vegeu, Fulvio FERRARIO, Dietrich Bonhoeffer, 
Claudiana Editrice, Torino 1999, p. 22. El text literal de Bonhoeffer 
diu així: Ja havia vist molt de l’Església i d’això n’havia parlat molt i escrit, 
però encara no havia esdevingut cristià, sinó que, salvatge i rebel 
continuava a ser l’únic amo de la meva vida[…]. La Bíblia, i en particular el 
Sermó de la Muntanya, m’ha alliberat d’això. Després tot ha canviat. Me 
n’he adonat clarament i també els altres al meu entorn. Un alliberament 
immens. He comprès clarament que la vida d’un servidor de Crist ha de 
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Passat poc més d’un any de l’accident i després de la 
darrera revisió mèdica, les paraules del papa Benet XVI 
en la seva segona encíclica, promulgada el 30 de 
novembre del 2007, il·luminaren la meva ment en aquest 
temps de reflexió: És l’encontre amb Ell el que, cremant-nos, 
ens transforma i ens allibera per fer-nos esdevenir vertade-
rament nosaltres mateixos. Les coses edificades durant la vida 
se’ns poden revelar llavors palla seca, buida fanfarroneria i 
esfondrar-se. Però en el dolor d’aquest encontre, en el qual 
l’impur i el malsà del nostre ser se’ns fan evidents, allí hi ha la 
salvació. El seu esguard, el toc del seu cor, ens guareix 
mitjançant una transformació certament dolorosa «com a 
través del foc»7, però un foc de flama il·luminadora8. En el 
comentari de Sant Agustí al capítol vuitè de l’Evangeli de 
Sant Joan, acaba l’encontre de Crist amb la dona adúltera 
dient: Quedaren sols la mísera i la misericordia, és a dir, el foc 
i la palla. 
 
El contacte amb aquest foc que és el Crist, l’Encíclica Spe 
salvi, en to consolador, ens l’explica així: Alguns teòlegs 
recents són de l’opinió que el foc que crema i a la vegada salva, 
sigui Crist mateix, el Jutge i Salvador. L’encontre amb ell és 
l’acte decisiu del Judici. Davant el seu esguard, es fon tota 
falsedat. És l’encontre amb Ell, que, cremant-nos, ens 
transforma i ens allibera, per fer-nos esdevenir vertaderament 

                                                                                                        
pertànyer a l’Església; i, pas rere pas, s’ha precisat aquesta exigència 
absoluta. 
7 BENET XVI, Encíclica Spe salvi, 47. 
8 Que recorda el text del Sl 118,105: La vostra paraula fa llum als meus 
passos, és la claror que m’il·lumina el camí. 
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nosaltres mateixos9. Aquesta trobada amb el Senyor, foc que 
crema i fa conèixer la pròpia veritat de la nostra vida real 

                                                 
9 Cf. Spe salvi, 47 i també Joseph RATZINGER, Escatologia § 7. F. Pustet, 
Regensburg 1977 i en la quarta edició de Cittadella Editrice, 2005. No 
són solament alguns teòlegs recents qui fan aquesta identificació de 
Crist-foc, sinó, sortosament, també ja en parlava un monjo cistercenc 
del segle XII, però per a ell, el carbó encès és Sant Benet, i nosaltres 
carbons freds. En efecte, l’Abat Elred de Rieval té un bell text que 
transcric literalment en llengua llatina: Quid enim est sanctus 
Benedictus, nisi quasi quidam carbo ardens in illo summo altari coram 
Deo? Quid sumus nos, nisi quasi carbones adhuc frigidi, qui non sentimis 
illum mirabilem ignem divini amoris quo ipse ardet? Ergo, fratres, 
adiungamus nos ad ipsum: consideremus fervorem vitae eius, caritatem 
cordis eius, et inde ascendamur, inde ardeamur. Nullo enim modo 
possumus melius et perfectius vincere concupiscentiam carnis quam si 
adhibeamus ei ignem caritatis. Quid est enim illa concupiscentia carnis 
quae concupiscit adversus Spiritum, nisi quaedam naturalis rubigo 
animae? Ideo adhibeamus ignem. Nemo enim potest salvus esse nisi per 
ignem. Sed est ignis tribulationis et est ignis amoris. Uterque hic ignis 
consumit rubiginem animae David purgatus est per ignem tribulationis, 
Maria Magdalena per ignem amoris. Nam, sicut dicit Dominus, dimissa 
sunt ei peccata multa quoniam dilexit multum. Verum fratres, ut mihi 
videtur, uterque purgatus est per ignem tribulationis, uterque per ignem 
amoris. Nam in David era magna vis amoris, qui ait: Diligam te Domine, 
fortitudo mea. Et in penitentia sanctae Mariae fuit magnus ignis 
tribulationis. Opera Sancti Aelredi Rievalensis, vol. II, Sermo 37 In Natali 
Sancti Banedicti, n. 21-22. 

Doncs, ¿què és San Benet sinó una brasa ardent en l’altar sagrat 
davant Dèu? [cf. Ez 1,13]. ¿Què som nosaltres sinó carbons encara 
freds, que no sentim aquell admirable foc de l’amor diví en el qual 
ell s’està abrusant? Per tant, germans, ajuntem-nos a ell; s’està 
abrusant? Per tant, germans, ajuntem-nos a ell; pensem en el fervor 
de la seva vida, l’amor del seu cor, i encenem-nos així i cremen. De 
cap manera millor i més perfecta podem vèncer la concupiscència de 
la carn que aplicant el foc de l’amor. Doncs, ¿què és aquesta 
concupiscència de la carn que lluita contra l’Esperit [cf. 1 Jn 2,16, Gl 
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—no la que sovint aparentem—, sembla haver estat 
anticipada per a mi, perquè, passat un mes de 
convalescència —després d’aquella caiguda que em deixà 
inconscient i comportà dues operacions amb anestèsia 
general en l’espai de quatre dies—, ja tornava a la meva 
frenètica activitat d’abans, amb la intenció, així que em 
vaig desvetllar i encara dins l’ambulància, de mostrar 
que no hi havia cap buit de poder, com correntment 
diem, i que tot estava sota control. Però, després de dos 
viatges centreeuropeus i dos d’intercontinentals fets en 
l’espai d’un parell de mesos, fou quan començà, pas rere 
pas, el meu cavil·lar, desvetllat per l’encontre, lluminós i 
candent, portador de pau i de veritat a través del qual Ell 
em volgué dir: Mira que sóc a la porta i truco10, avís que 
                                                                                                        
5,17] sinó un rovell natural de l’ànima? Per tant, apliquem el foc, 
immergim-nos en el foc. 

Doncs, ningú no pot salvar-se si no és a través del foc [cf. 1 Co 3,15]. 
Però hi ha un foc de la tribulació i un foc de l’amor. Ambdós focs 
treuen el rovell de l’ànima. David fou purificat amb el foc de la 
tribulació; Maria Magdalena, amb el foc de l’amor. Doncs com diu el 
Senyor, se li perdonen els seus molts pecats perquè ha mostrat molt 
d’amor [cf. Lc 7,47]. En realitat, germans, em sembla  que ambdós 
foren purificats pel foc de la tribulació i pel foc de l’amor. Doncs 
David tenia molt amor, com ho diu ell: Us estimo, Senyor, força 
meva [Sl 17,2]. Y en la penitència de Santa Maria hi havia un gran foc 
de tribulació). Opera Sancti Aelredi Rievallensis, vol. II, Sermo 37 In 
Natali Sancti Benedicti, n. 21-22. 

10 Per la importància que tingué la seva lectura en aquell moment, cal 
transcriure tot el fragment d’Ap 3,17-20: Tu dius: «Sóc ric, m’he enriquit 
i no em manca res», però no t’adones que ets el més miserable i digne de 
compassió, pobre, cec i nu. Per això, et recomano que em compris or refinat 
al foc que t’enriqueixi; vestits blancs que cobreixin la teva nuesa 
vergonyosa, i pomada per a posar-te-la al ulls, que et torni la vista. Jo 
reprenc i corregeixo a tots aquells que estimo. Mira, sóc a la porta i truco. 
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mai no m’havia apropiat, tot i saber que ell enrotlla com un 
teixidor la meva vida i en talla l’ordit11. 
 
La guspira, però, per abrandar la palla seca i la buida 
fanfarroneria de les coses edificades durant la meva vida, 
també ha estat —i de quina manera!— el record de la 
meditació de Pau VI sobre la mort, llegida i rellegida 
tantes vegades en el seu testament pòstum: Ací aflora a la 
memòria la pobra història de la meva vida, teixida, per una 
cara, amb l’ordit de beneficis singulars i innombrables, derivats 
d’una inefable bonesa (és aquesta que espero podré veure un dia 
i «cantar eternament»); i, per l’altra, travessada per una trama 
de miserables accions que preferiria no recordar, de tan 
defectuoses, imperfectes, errònies, nècies, ridícules. «Tu scis 
insipientiam meam»: O Déu, tu coneixes la meva estulticia (Sl 
68,6). Pobra vida miserable, vil, mesquina, tan necessitada de 
paciència, de reparació, d’infinita misericòrdia. Sempre em 
sembla suprema la síntesi de Sant Agustí: «misèria et 
misericordia». Misèria meva, misericòrdia de Déu. Que pugui 
almenys ara honorar allò que ets, el Déu de bonesa infinita, 
invocant, acceptant, celebrant la teva dolcíssima misericòrdia12.  
 
Fer la lectura del propi comportament de tota la vida, de 
les actituds mantingudes, dels sentiments que les han 
alimentat, de les motivacions que m’han dut a obrar 
gairebé per una mena de determinisme sota l’impuls del 
defecte de fabricació, em fa veure que si tot era voluntat 

                                                                                                        
Fou una tímida trucada més, però, passats uns mesos, es féu cada dia 
més persistent i clara la seva veu. 
11   Is 38,12. 
12 PAU VI, Pensament sobre la mort. Text pòstum aparegut a 
l’Osservatore Romano el 5 d’agost de 1979. 
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de Déu, el producte final, que sóc jo, també ho és. Com 
sortir-ne? 
 
Solament després d’haver conegut i assumit la nostra 
impotència, la nostra inconsistència fonamental, el nostre 
defecte de fabricació —millor dir, d’autofabricació, 
perquè prové de les arrels clavades en el context soci-
econòmic-religiós i polític que m’ha configurat tal com 
sóc—, es pot començar la recapitulació en Crist i trobar 
noves motivacions, nous sentiments, noves actituds, nou 
comportament, en fi, la transformació en Crist de què 
parla Pau al Efesis: Us demano que visqueu d’una manera 
digna de la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i dolcesa, 
amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres, 
procurant de conservar la unitat de l’Esperit amb el lligam de 
la pau; y encara repeteix als Colossencs: Revestiu-vos, 
doncs, dels sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i 
estimats: sentiments de compassió entranyable, de bondat, 
d’humilitat, de dolcesa, de paciència13. 
 
Aquesta transformació la troben en altres fragments dels 
escrits de Pau: Ja que ens escollí en ell abans de crear el món, 
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens 
destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola 
decisió que dóna glòria i lloança a la gràcia que ens ha concedit 
en el seu Estimat. En ell, per la seva sang, hem obtingut la 
redempció, el perdó dels pecats. La riquesa de la gràcia de Déu 
s’ha desbordat en nosaltres. Ell ens ha concedit tota aquesta 
saviesa i penetració que tenim. Ens ha fet conèixer el seu 
designi secret, la decisió benèvola que havia pres per executar-

                                                 
13 Ef 4,1-3; Col 3,12. 
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la en la plenitud del temps: ha volgut unir en el Crist totes les 
coses, tant les del cel com les de la terra14.  
 
Heus ací com començà el meu contacte amb Crist foc, llum 
que apunta en la fosca15 i em fa veure les coses de la meva vida 
com palla seca, buida fanfarroneria; per això no puc vantar-
me de res, sinó esdevenir vertaderament jo mateix16. 
Comprendre que Déu no actua en l’irreal, sinó en el 
concret de la misèria de cadascú, en la realitat del pecat, 
tot i que sembli una paradoxa: allò que crèiem i 
admetíem com a pecat, Déu ho aprofitava per establir el 
seu diàleg amb nosaltres i reconduir–nos cap a Ell que 
digué: Veniu a mi tots el qui esteu cansats i afeixugats, i jo us 
faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que 
sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, perquè el meu 
jou és suau, i la meva càrrega lleugera17. Però, cal saber llegir 
aquesta actuació de Déu en el concret de la misèria meva, 
mentre es crema la palla de la meva vida. Què em vol fer 

                                                 
14 Ef 1,4-10. 
15 Cf. Sl 112,4. 
16 BENET XVI, Spe salvi, 47. Aquest judici que és el contacte amb el 
Crist foc del qual parla l’encíclica, el trobem en altres paraules: És 
inútil cercar senyals misteriosos de la vinguda del Regne. El Regne ja està 
present en qualsevol lloc on l’acció de Crist és continuada, actualitzada. 
Juntament amb el Regne de Déu, el Judici del Fill de l’Home es realitza en la 
història: ell ve per a manifestar la veritat de vida de tots. Aquesta 
manifestació del Fill de l’Home és sempre un moment greu i decisiu: d’ell 
depèn la salvació o la destrucció de cadascun. Seran salvats aquells que, com 
Jesús, han fet de llur vida un do per als altres. Cf. Bíblia Sagrada, Edição 
pastoral, Paulus, São Paulo 1990, nota al c. 17,20-21; 22-39 de 
l’Evangeli de Lluc. Tant Dietrich Bonhoeffer, com Pau VI, Joseph 
Ratzinger i Joan Pau II han parlat de Crist com un home per als 
alters. 
17 Mt 11,28-30. 
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llegir en el concret de la meva misèria? Pau VI parlava de 
misèria meva i misericòrdia de Déu, citant Sant Agustí en el 
seu comentari a l’Evangeli de la dona adúltera18, on 
escrivia: Quedaren sols la mísera i la misericòrdia, el foc i la 
palla. Més o menys com passà amb la Samaritana, 
després d’haver tingut amb ella el diàleg de l’aigua viva19 
i endevinat el seu estat civil —havia tingut cinc marits i 
l’actual no ho era—. Però encara més sorprenent fou la 
resposta rebuda d’ella: Sé que ha de venir el Messies —que 
vol dir Crist o Ungit—; quan ell vindrà ens ho revelarà tot. 
Jesús li fa: Sóc jo, el qui et parla20. Se li revelà, i precisament 
a ella, que havia tingut cinc homes! Perquè Déu no actua 
en l’irreal —hem dit i repetit abans—, sinó en el concret 
de la misèria de cadascú, en la realitat del pecat, és a dir, 
per la via negativa, ja que Déu ha reclòs tots els homes en la 
desobediència per tenir amb tots misericòrdia21. 
 
Si els altres judiquen que hi ha hagut coses més o menys 
reeixides en el meu treball, s’equivoquen de bon tros, 
perquè són les que Ell dugué a terme a través dels seus 
fills, els homes, apareguts al meu entorn; però no són 
meves, tal com diu Sant Benet: El bé que vegi en ell, que 

                                                 
18 Jn 8,6-7. El papa Benet XVI, el diumenge 25 de març de 2007, en la 
parròquia de Santa Felicitat i fills, màrtirs, després de comentar Jn 
8,7: Aquell de vosaltres que estigui lliure de pecar que tiri la primera pedra, 
i considerant el silenci dels acusadors de l’escena de l’adúltera, hi 
afegeix el contundent comentari de San Agustí, concís i eficaç, a 
l’evangeli de Jn 8,7 i ss; Romangueren dos: la mísera i la misericòrdia. 
19 Jn 4,7-26. No solament el sermó de l’aigua viva, sinó també la 
confessió de Jesús: Sóc jo, el qui et parla. 
20 Jn 4,25-26. 
21 Rm 11,32. 
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l’atribueixi a Déu, no a si mateix; el mal, en canvi, sàpiga que 
el fa sempre ell, i que se l’imputi22. 
  
Llavors, com una mena de realista conclusió lògica, 
també començava d’adonar-me que hauré de deixar les 
meves responsabilitats i, des de fa un cert temps, ja he 
començat de prendre mesures per a transmetre–les —el 
més simplificades possible— al qui haurà de continuar-
les millor que no pas jo, i al qui ja ara demano disculpes, 
tant per les coses no acabades com per les situacions 
encara no endreçades. 
 
Quan estaré exonerat, espero que, d’una manera o altra, i 
tal vegada també amb nova força i claredat —així ho 
desitjo—, novament, segur, aflorarà a la memòria la pobra 
història de la meva vida, teixida, per una cara, amb l’ordit de 
beneficis…; i, per l’altra, travessada per una trama de 
miserables accions que preferiria no recordar, de tan 
defectuoses, imperfectes, errònies, nècies, ridícules. «Tu scis 
insipientiam meam»: O Déu, tu coneixes la meva estulticia (Sl 
68,6)23, feta evident en la meva incompetència per a les 
funcions que he exercit. I així, deixant-me cremar en 
aquesta confrontació amb Crist, el foc que devora, esperar 
l’hora del darrer encontre amb Ell, jutge just, lent per al 
càstig, ric en l’amor24, acollidor dels no religiosos, acollidor 
dels publicans25, com llegim en l’Evangeli. 
 

                                                 
22 RB 4,42-43. 
23 PAU VI, Pensament sobre la mort, 1979. 
24 Nm 14,18. 
25 Cf. Mt 9,9–13. 
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Qui sóc i on estic? Com hi he arribat, i per què hi he 
arribat? Quants d’errors comesos i sofriments he causat! 
He dit moltes vegades del cristià que, imitant el Mestre, 
ha de ser un amb els altres i per als altres26; però, quan ho 
he fet personalment? I quan, sovint, he repetit que el 
cristià és precisament aquell que «mundanament» participa 
(sofreix amb), en aquesta vida, en el dolor de Déu27, present 
allí on viuen els més pobres, els més humils i perduts28, no 

                                                 
26 Frase de Dietrich Bonhoeffer, molt reeixida, que Joseph Ratzinger 
s’apropià en la seva Introducción al Cristianismo, Ed. Sígueme 1969, i a 
la que Pau VI donà nou valor en citar-la durant una audiència 
general el 29 de març de 1972. El cardenal Wojtya també l’emprà per 
a explicar als seminaristes d’Eslovàquia, acollits a Kraków, la figura 
del preveré. Vegeu en el film, en DVD, Un uomo diventato Papa. 
27 Dietrich BONHOEFFER, Resistenza e resa, Ed. S. Paolo 1988, pròl. 
d’Alberto Gallas, p. 11. 
28 Rabindranath TAGORE en la introducció a la Bíblia sagrada, Ediçao 
pastoral del Brasil, p. 10, hi he llegit, i traduït jo mateix al català 
aquest text del portuguès:  

Aquesta és la superfície per als vostres peus, que reposen aquí, on viuen els 
més pobres, els més humils i perduts. 

Quan intento inclinar-me davant vostre, la meva reverència no aconsegueix 
arribar a la profunditat on els vostres peus reposen, entre els més pobres, els 
més humils i perduts. 

L’orgull mai pot atansar-se a aquest lloc on camineu amb les robes del 
miserable, entre els més pobres, els més humils i perduts. 

El meu cor mai pot trobar el camí on feu companyia al qui no té company, 
entre els més pobres, els més humils i perduts.  

Recerques posteriors m’han fet arribar a la referència exacta: Ofrenda 
Lírica, n. 10 (Gitánjali) Rabindranath Tagore, Premio Nóbel de 
Literatura 1913. La traducció espanyola fou feta per Juan Ramón 
Jiménez i la seva esposa Zenobia Camprubí, als qui l’autor donà 
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han estat també solament paraules? El meu cor no sap 
trobar la vostra senda, el camí dels solitaris…, per on vós 
camineu entre els més pobres, els més humils i perduts. Però, i 
si jo sóc un d’aquests perduts, no serà que tal vegada vós 
ja esteu prop meu i patiu en mi com l’Anyell, el Logos 
que tragina la naturalesa humana? Si és així, vós sabeu 
que en són, de grans, Senyor, les penes que sofreixo29, i també 
coneixeu les que he sofert i què n’estic de cansat de 
suportar-me! Com cadascú en venir al món, porto una llei 
que, instal·lada just al mig de la meva existència em té presoner 
del pecat30, com escriu Pau, és a dir, la meva inconsistència 
fonamental, el propi defecte de fabricació —tothom 
coneix per trista experiència el seu— que el tindrà en 
contacte permanent amb el foc purificador que és el Crist. 
Saber això ens estalviarà un altre dolor, fruit de 
distincions pròpies d’una determinada filosofia31, i evitar 

                                                                                                        
l’exclusiva. Aquest text porta darrere seu una extensa antologia 
bíblica, principalment sobre Els humils posseiran la terra. 
29 Sl 118,107 
30 Cf. Rm 7,23 
31 Joseph RATZINGER, Introducción al Cristianismo, Ed. Sígueme, 
Salamanca 1969. Concretament, en la segona part, en el número 9, 
quan tracta del Desarrollo de la Profesión cristiana en los artículos de fe 
cristológica, en les pp. 263-272, que parla de Jesucrist i ens diu: Cristo 
ha resucitado a la vida definitiva, a la vida que no cae dentro de las leyes 
químicas y biológicas (no confundir resurrección, con reencarnación), a 
més de moltes altres coses que ens fan créixer en la nostra fe, com, 
per exemple, la resurrecció de la carn i el problema de la resurrecció 
del cos que trobem en les pp. 307-315. Si les haguéssim conegut a 
temps ens haurien evitat expressions que trobarem en el punt 
següent, recordant Les hores, de Josep Pla, que em permeto llegir així: 
«Cadascú en té prou amb la pròpia creu», és a dir, «la pròpia tara 
personal que ha d’arrossegar», el defecte personal de fabricació, 
sense etiologies bíbliques (cf. Aldo MAGRIS, Il mito del giardino di 
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expressions com aquesta: No projecteu sobre la persona 
humana més dolor: ja en té prou pel fet d’haver nascut32, que 
sembla voler dir: ja ha tingut l’infern ací. 
 
Quaranta anys d’inútil funció abacial! Com ho heu 
permès, Senyor? El meu exercici d’aquestes responsa-
bilitats no ha servit de res, ni a Poblet, ni a l’Orde. 
Avergonyit, recordo els molts i greus errors. Per això, a 
tots els qui heu hagut de suportar-los us demano perdó. 
Tot hauria de ser meditat i fet de nou. Però trobant-me ja 
en aquest ocàs revelador a la llum de Crist, en aquesta 
hora vespertina, solament ocupa el meu pensament 
l’afany d’aprofitar l’hora onzena, per acabar de 
desbrossar el camí als qui vénen rere meu: que les 
congregacions de monges de l’Orde es consolidin i els 
joves tinguin oficialment l’oportunitat de rebre la 
formació que jo no vaig tenir; deixar l’Arxiu de la Casa 
General (ACGOC) ordenat i l’economia de la Cúria sana. 
I això fer-ho, si Déu ho permet, abans no sigui massa 
tard, i no pas per a glòria meva, sinó per al bé de tots els 
qui vénen rere meu. Però com reparar les accions mal 
fetes, els escàndols? Com recuperar el temps perdut? 
Com assolir, escollir —en aquesta última possibilitat 
d’elecció— l’únic necessari33? Doncs confrontant-me sin-
cerament amb el Crist foc, al qui tantes coses he 

                                                                                                        
Eden, Morcelliana 2008), per a explicar la dicotomia que portem dins 
i desenvolupada en el nostre context soci-econòmic-religiós, i 
estalviaria dir: Ja en té prou pel fet d’haver nascut. 
32 Josep PLA, Les hores, Obra Completa, 20, Edicions Destino 1971, p. 
417. Cal llegir la frase —em sembla— en clau de la nota anterior. 
33 Cf. Lc 10,41-42. 
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anteposat, tot i haver professat segons la Regla de sant 
Benet, que ens diu: No avantposar res a l’amor de Crist34. 
 
Almenys ara, quan finalment he après, sense por, de quin 
foc es tracta, cal que em deixi cremar sense anteposar res 
a les flames de Crist foc, el Mestre del Sermó de la 
Muntanya, que m’ha fet sentir al descobert i enrogir 
escoltant-lo, perquè si no s’esdevé just com aquests homes 
que lluiten i sofreixen per la justícia, la veritat i la humanitat, 
no es pot reconèixer Crist35. Això és el foc. Així es troben el 
míser i la misericòrdia. Qui no es deixa interrogar per Ell i 
cremar la pròpia palla seca?36 
 

                                                 
34 RB 4,21. 
35 Mario MIEGGE, premissa al llibre de Alberto CONCI – Silvano 
ZUCAL, Dietrich Bonhoeffer, Morcelliana 1997, p. 26, on es troba 
literalment aquesta expressió per representar l’efecte de la 
incorporació de les benaurances a la pròpia vida.  
36 Transcric un impressionant testimoni d’aquest encontre amb el foc 
de Crist: Crec haver arribat a comprendre que hauria estat vertaderament 
clar i sincer, almenys interiorment, si comencés a treballar seriosament a 
partir del Sermó de la Muntanya… Hi ha coses, finalment, per les quals val 
la pena comprometre’s sense reserves. I em sembla que la pau i la justícia 
social, o pròpiament Crist, són coses d’aquest tipus. Dietrich BONHOEFFER, 
Gesammelte Schriften II (Gesammelte Schriften I-III a cura d’Eberhard 
Bethge, München 1959-1974), pp. 24 i ss. Esmentat també per Renate 
WIND, Dietrich Bonhoeffer, Ed. Piemme, Casale Monferratto 1995, p. 
53 i ss, que transcriu una carta adreçada al seu germà gran Karl 
Friedrich Bonhoeffer el dia 14 de gener de 1935. Fins llavors, doncs 
(1935), no li fou donat a Dietrich Bonhoeffer d’experimentar la 
concretesa de Déu present en el Sermó de la Muntanya, quan ja tenia 
29 anys i era docent des de feia temps. A mi, en canvi, m’ha estat 
donat experimentar-ho 48 anys més tard dels que ell tenia quan se 
n’adonà. 
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D’ençà que s’iniciaren els Cursos de Formació Monàstica 
en el Col·legi Sant Bernat de l’Orde Cistercenc, a Roma, 
he començat la velada narració biogràfica que hi ha 
continguda entre les línies d’aquelles pàgines adreçades 
als joves monjos i monges, amb el fi que puguin aprendre 
dels meus errors allò que ells no han de fer. Passats 
aquests anys treballant per als joves de l’Orde, m’he 
sentit obligat a dir i escriure coses per a ells, i també 
permetre a aquells amb els qui he conviscut i han pogut 
fer una lectura de les meves accions, rellegir-les ara amb 
nova i reveladora llum. D’aquest diàleg entre la 
misericòrdia de Déu i la meva misèria, ha sortit de mi, 
per gràcia, com una mena de confessió en veure, en els 
fets de la meva vida, la palla que va cremant-se en el 
contacte amb el Crist foc purificador37 en aquests dies de 
treva, per fer emergir la meva veritat mancada 
d’autenticitat, amabilitat, senzillesa i modèstia. 
 
Ara no em queda altra cosa que acollir-me a la 
misericòrdia de Déu38, ja que no puc fer cap acte de 
reparació. No hi ha temps per a rectificar, ni puc tornar 
enrere perquè la vida camina en sentit únic. Solament em 
queda assumir els meus desencerts, reconèixer la trama de 
miserables accions que preferiria no recordar, de tan 

                                                 
37 Cf. Spe salvi i també Sant AGUSTI en Commentarium in c. 8 Evangelii 
Sancti Joannis, l’encontre amb la dona sorpresa en adulteri perquè Ell 
la judiqués. 
38 Cf. RB 4,74, frase lapidària que es troba en el darrer lloc de la llista 
del instruments de les bones obres, com si volgués dir: encara que 
tots els altres instruments se t’hagin trencat a les mans, que aquest es 
quedi ferm. 
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defectuoses, imperfectes, errònies, nècies, ridícules com són39, 
és a dir, palla seca, cremada lentament al caliu de Crist 
foc, i prou! No trobo que en les cendres hi quedi rastre de 
la presència d’aquells principis sociològics, fonamentats en el 
dret natural, que, més clarament advertits aquests darrers 
temps, el Magisteri de l’Església (Mater et Magistra, Pacem 
in terris…) proclama amb gran insistència. Entre ells són de 
gran importància per a nosaltres els principis correlatius de 
personalisme i solidaritat, i els de subsidiarietat i pluralisme 
legítim dins la necessària unitat que l’Orde, fa anys, havia 
proclamat40, i jo havia repetit a tort i a dret. 
 
Els meus familiars van tenir tanta paciència amb mi! Com 
també els qui em reberen a Poblet i, malgrat tot, se’n 
feren responsables, sense imaginar —ni ells ni jo— el 
camí que m’han vist fer i que, per la misericòrdia d’ells i 
de Déu, ha anat endavant —no pas bé, però!—; doncs ni 
això he sabut llegir amb agraïment i penediment. Tampoc 
puc parlar de perseverança, ni de fidelitat a la vocació, 
perquè se’m presenta sovint la pregunta: és que en tenia, 
de vocació?; és que no hi havia un altre camí per a mi? 
També algú ha escrit: Ningú ha de demanar l’ordenació sense 
la certesa d’haver estat cridat41. Per què, doncs, em 
semblava trobar-me davant la certesa d’haver estat cridat 
com per una mena de determinisme? Quins senyals tenia 
per anar endavant? De vegades, fins i tot, he pensat això: 

                                                 
39 PAU VI, Pensament sobre la mort, 1979. 
40 Declaració del Capítol General (1968-1969) sobre els principals elements 
de la vida cistercenca actual, n. 83, tan important per a la nostra 
identitat monàstica. 
41 Dietrich BONHOEFFER, La Parola predicata. Corso di omiletica a 
Finkenwalde, Ed. Claudiana, Torino 1994, p. 33. 
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la manca de candidats pot fer obrir la porta dels 
monestirs a tothom qui hi truca i…, no podria haver estat 
aquest el meu cas? 
 
Després del patiment sofert, causat per aquestes darreres 
interrogacions, vivint en el foc, no puc pas, com Pau VI en 
la seva meditació sobre la mort, preguntar-me: Per què 
m’has cridat? Per què m’has escollit? Tan inepte, tan obstinat, 
tan pobre de ment i de cor? Ho sé: «Quae stulta sunt mundi 
elegit Deus... ut non glorietur omnis caro in conspectu eius»: 
Déu ha escollit allò que en el món és feble... perquè ningú no 
pugui gloriar-se davant Déu (1 Co 1,27-28). La meva elecció 
indica dues coses: la meva poquedat i la teva llibertat, 
misericordiosa i potent. La qual no s’ha aturat ni tan sols 
davant les meves infidelitats, la meva misèria, la meva 
capacitat de trair-te: «Deus meus, Deus meus, audebo dicere..., 
in quodam aestasis tripudio de Te praesumendo dicam: nisi 
quia Deus es, iniustus esses, quia peccavimus graviter... et Tu 
placatus es. Nos Te provocamus ad iram, Tu autem conducis 
nos ad misericordiam»: Déu meu, Déu meu, gosaré dir... en 
una extàtica exultació de tu diré amb presumpció: si no fossis 
Déu, series injust, perquè hem pecat greument... i tu 
t’aplaques. Nosaltres et provoquem a la ira i tu, en canvi, ens 
condueixes a la misericòrdia (PL 40, 1150)42. Aquestes 
paraules em serien de consol, però eren dites per ell, el 
papa Pau VI! —em responc, sense apropiar-me-les—, i 
així, em quedo en el foc devorador i també, sortosament, 
purificador. 
 

                                                 
42 PAU VI, Pensament sobre la mort, 1979. 
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Ara, en aquests dies que són els penúltims, en aquesta 
treva que Déu em dóna, quan els familiars meus i els 
monjos que em conegueren i suportaren ja han passat riu 
avall, em toca fer una reconciliadora lectura, més viva 
que mai, del meu pobre context soci-econòmic-religiós i 
polític que em configurà tal com sóc, tant en la infantesa i 
joventut, com en el monestir i en l’Orde. És a dir, 
reconciliar–me amb la meva cultura de la pobresa per 
aprendre que, a pesar de tota la decadència viscuda en 
les fonts culturals de baixa extracció i la confusió interior 
creada43, finalment, amb la forta sotragada que fou aquell 

                                                 
43 Antonio GAMONEDA, La cultura de la pobreza. Discurs pronunciat 
per l’autor, quan va rebre el Premio Cervantes el dia 23 d’abril de 
l’any 2007, en el qual parlà amb gran sinceritat de les seves fonts 
culturals de baixa extracció. Nosaltres en podem sotascriure allò que 
el guardonat digué en aquella ocasió, i tot el que encara es va callar, 
però que podia haver completat si hagués fet una descripció d’altres 
aspectes dels seus anys viscuts en la cultura de la pobresa i en el 
sofriment. Fent-ho així ens hauria estalviat fer actes de despullament 
a fi de mostrar les grans semblances entre ell i nosaltres. Recentment, 
però, també ha escrit quelcom de semblant Sílvia ALCÀNTARA que, 
en la seva novel·la Olor de Colònia, Barcelona 2009, Edicions de 1984, 
descriu el context socio-econòmic i religioso-polític d’un dels centres 
industrials tèxtils, anomenats colònies, construïts per a 
l’aprofitament de la força hidràulica del riu Llobregat i gairebé de 
tots els d’altres: Ter, Fluvià, Cardoner…, quan en el segle XIX arribà 
la Revolució Industrial a Catalunya. El seu context no era pas lluny 
d’aquell en el qual jo vaig néixer i viure fins als dotze anys. Qui ha 
begut de les fonts culturals de baixa extracció en conserva, 
generalment, el propi lèxic i un típic humor d’evasió –de vegades 
fins i tot sarcàstic– per fer polseguera, intentant per un moment 
amagar les angoixes, tristeses, privacions i frustracions que les 
envolten, però que es manifesten en una certa manera de menjar 
primitiva i un particular estil en el vestir; fins i tot, en la forma de 
jugar, sense les joguines que tenen els infants, i en la de divertir-se 
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accident de l’any 2006, el Senyor m’ha fet veure, ja al final 
de la jornada, que l’Evangeli també és per a mi, encara 
que sigui entre els darrers cridats: Aneu per tot el món i 
prediqueu el missatge joiós a tota criatura44. Ara, però, 
sobren les paraules i els escrits de reconciliació, perquè ja 
no sóc el qui era quan, vivint en la ceguesa, tocava fer-ho 
i no ho vaig saber fer. En aquest moment, explicat amb 
paraules llegides i manllevades en les pàgines de la «raó 
narrativa», puc formular-ho, més o menys, així: 
 
De les persones que passaren avall ja no en recordem els 
defectes, els inconvenients, aquelles reaccions que tingueren 

                                                                                                        
del jovent; en una singular manera de veure el món i un ridícul estil 
de deformar-ne la toponímia i d’utilitzar la gramática: per exemple, 
en lloc de dir: allí dalt, hom ho transformava en «allà de dalt». Això 
podría il·lustrar-se amb molts altres exemples, segons el context 
vital. Sortir de les fonts culturals de baixa extracció és gairebé 
impossible, per molt que hom s’avergonyeixi d’haver-hi hagut de 
beure i s’esforci per allunyar-se’n, fins al punt de creure’s haver-se’n 
alliberat, ja que sempre apareixerà quelcom que posarà en evidència 
els seus orígens. Doncs a ningú se li dóna poder escollir entre néixer 
en un palau reial o a l´establia de Betlem.  
No podem pas dir que el tema és superat, perquè les distàncies 
socials s’han escurçat, doncs el context cultural solament s’assumeix, 
però sortir-ne del tot és molt difícil, gairebé imposible, i cal arribar a 
poder-se dir: sóc de baixa extracció cultural, i prou; faig olor de 
Colònia, una olor que no es pot dissimular amb cap mena de perfum, 
ni que sigui freqüentant la universitat, i arribar-ne a ser doctor 
honoris causa. Solament queda, com consolador remei, el reconciliar–
s’hi. Cal dir, però, que ningú neix ensenyat, culturitzat: toca el 
context que toca a cadascú, sense poder-ne triar un altre. El fet 
d’haver nascut en una família adinerada no vol pas dir que no sigui 
pobra culturalment. En el nostre temps, sortosament, ha arribat 
l’anivellament de classes socials.  
44 Mc 16,15. 
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amb nosaltres i que ens portaren a tractar-les amb duresa i, de 
vegades, sovint, amb absolut menyspreu. De les persones que 
passaren avall no en recordem més que els moments de silenci, 
de fredor, de malícia, d’odi que per elles tinguérem. Els morts 
tenen aquest avantatge; deixen d’ésser pesats, la seva 
gesticulació ja no és ridícula, la seva cara ja no és massa vista, 
les seves paraules ja no fereixen. Es converteixen en ombres 
melangioses de la nostra memòria incerta. I els vius tenim 
aquest desavantatge: el sentir l’espina del que poguérem fer i no 
férem, del que hauríem pogut estalviar i no estalviàrem, del que 
hauríem pogut donar i no donàrem. Del que hauríem pogut fer, 
estalviar, lliurar, dir amb tan poc esforç o amb un esforç 
mínim! Però ja és tard. Las lamentacions són inútils, buits els 
nostres penediments, les reparacions són estèrils. I això posa en 
la nostra vida una projecció d’ombra i de tristesa. La vida de la 
memòria ens envaeix i pressiona la nostra present existència. 
Però ja no hi ha remei, tot és inútil, les lamentacions no tenen 
cap sentit. El temps és irreversible, i el que ha estat, ha estat 
purament i simplement. Enverinàrem la vida de les persones 
que més estimàrem. A les persones indiferents, no els férem 
potser, cap mal, precisament perquè ho eren, perquè no havíem 
entrat en la seva vida. En canvi, amargàrem la vida de les 
persones que més estimàvem. Què deuen pensar de nosaltres 
aquestes persones que arribaren a la pau definitiva? Què deuen 
pensar de nosaltres els nostres millors amics? Deuen pensar 
potser que més els hauria valgut una atenció, una mirada 
amable, un somriure, un gest cordial, en vida, que tots aquests 
vans remordiments pòstums45. 
                                                 
45 Josep PLA, Les Hores, Edicions Destino, Obra Completa, 20, 
Barcelona 1971, pp. 409-410. En parlar dels fidels difunts, l’autor, al 
qui un conegut escriptor i editor anomena «la raó narrativa» (cf. 
Josep M. CASTELLET, Josep Pla o la raó narrativa, Barcelona 1978), a més 
d’ensenyar-nos d’escriure, ens ha parlat de tantes altres coses, per 
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Però l’Encarnació de Déu en Crist ha unit talment judici i 
misericòrdia que la justícia ve establerta amb fermesa: 
Tots nosaltres esperem la salvació «amb temor i tremolor» (Fl 
2,12). Però, malgrat això, la gràcia ens permet a tots d’esperar i 
anar plens de confiança a l’encontre del Jutge que coneixem 
com el nostre «advocat», el paràclit (cf. 1 Jn 2,1), llegim en la 
Spe salvi46. I per això també puc dir: Feu-me veure, Senyor, 
la claror de la vostra mirada i seré salvat47, que deu ésser la 
meva via fàcil, la que està a l’abast de tothom, ja que 
sabem que en l’Església existeix un «estat de perfecció», en el 
qual, un s’obliga a complir allò que no està manat, superant 
així la llei. Però els qui hi pertanyen són els primers en afirmar 
que sempre estan començant, que sempre anhelen quelcom més. 
L’«estat de perfecció» revela dramàticament la perpètua 
imperfecció de l’home48. Per això, perquè sóc dels qui han 
de fer aquesta dramàtica confessió, he d’emparar-me sota 
la claror de la vostra mirada, l’única via a través de la qual 
puc caminar, i l’adient per a mi, perquè sé que allò que és 

                                                                                                        
exemple dels sentiments de penediment i agraïment vers els nostres 
difunts, i no confondre resurrecció amb reencarnació per a no 
espantar la gent amb el foc etern (vegeu la citació de Joseph 
Ratzinger, i també la d’Aldo Magris en la nota 28 d’aquesta meva 
meditació). Molts anys abans, Dietrich Bonhoeffer havia escrit: Allò 
que ha passat retorna a nosaltres com la part més viva de la nostra vida a 
través de l’agraïment i del penediment (cf. Ugo PERONE e Marco 
SAVERIANO, Dietrich Bonhoeffer. Eredità cristiana e modernità, Claudiana 
2006, p. 216, i també Dietrich BONHOEFFER, Resistència i submissió, Ed. 
Ariel 1969, p. 88).  
46 Spe salvi, 47. 
47 Cf. Sl 79,4. 
48 Josep RATZINGER, Introducción al Cristianismo, Ed. Sígueme, 
Salamanca 1969, p. 223; i RB 73, on llegim que la Regla de sant Benet 
ha estat escrita per a principiants, per a aquells que es troben al 
començament, que són sempre novicis. 
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impossible als homes, és possible a Déu49; i m’hi mantinc 
perquè està feta a la meva mida, doncs per ella hi 
caminen els vestits amb roba dels miserables, els més pobres, 
els més humils i perduts50, és a dir, aquells en el sofriment 
dels quals Déu està present51. I jo sóc un d’ells, un dels 
perduts. 
 

                                                 
49 Lc 18,27. 
50 Rabindranath TAGORE, vegeu nota 25 d’aquest escrit. La vinyeta de 
l’Anyell de Déu que encapçala la meva meditació, en lloc d’una 
tradicional creu, em recorda el text de Tagore, perquè el Logos, la 
Paraula de Déu es feu home (Jn 1,14), prengué la nostra mateixa 
naturalesa (l’ovella presonera de les passions) i ens ensenyà el camí 
de retorn a Déu (el Sermó de la Muntanya). Prengué sobre seu –en 
paraules de Tagore– les robes del miserable, visqué entre els més pobres, 
els més humils i perduts. Heus ací l’Anyell de Déu que porta damunt el 
pecat del món, és a dir, la naturalesa humana presonera del seu 
defecte personal de fabricació. L’Anyell, doncs, porta la nostra 
naturalesa arreu on Ell va: Agnum iugiter sequuntur (cf. Jn 1,36 i Ap 
14,4). 
51 Hem dit i repetit que no és solament l’acte religiós (la gràcia a bon 
preu, tarifada) el que fa el cristià, sinó la seva participació en el dolor 
de Déu, en el sofriment del món, és a dir, en les obres de 
misericòrdia, tal com Crist en el judici final digué: Tenia fam i em 
donàreu de menjar, set i em donàreu de beure (Mt 25,31-46); també 
trobem en les benaurances: Feliços els qui ploren, perquè ells seran 
consolats (Mt 5,4); i ho repeteix el Compendi del Catecisme de l’Església 
Catòlica en l’Apèndix on enumera les set obres de misericòrdia 
espirituals, en concret la cinquena: Consolar els tristos. Crist 
s’identifica, doncs, amb tots els qui sofreixen moralment i física, és a 
dir, en aquells en els quals el dolor de Déu es manifesta. Això és: 
«ser» un amb els altres i «per» als altres, actitud que requereix un 
esforç: «la gràcia que costa». Dietrich Bonhoeffer va parlar de «la 
grácia a bon preu» i de «la gràcia que costa» en El precio de la Gracia 
(El preu de la Gràcia), Ed. Sígueme, Salamanca 1968. 
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Ara, en la impossibilitat de fer ni manifestar res, recordo 
les preguntes del salmista: És que el Senyor ens ha 
abandonat per sempre i ja no ens serà propici mai més? Ha 
deixat per sempre d’estimar-nos i ha anul·lat d’ara endavant les 
seves promeses? És que Déu s’ha oblidat de compadir, i la 
severitat li endureix el cor?52 I també cal recordar: Déu havia 
deixat tots els homes captius de la desobediència per compadir-
se finalment de tots53. 
 
 
Per donar-me una resposta, únicament em queda 
escoltar, capcot, allò que el Mestre i Jutge misericordiós 
va dir en una coneguda escena evangèlica54, i que, en el 
moment del meu encontre final amb Ell —així ho espero, 
tot i no saber l’hora, ni com, ni on serà—, repetirà 
directament per a mi: 
 

—Ningú no t’ha condemnat? 
—Ningú, Senyor. 
—Doncs: Jo tampoc no et condemno55. 

 
 
 
 
Llavors, davant la misericòrdia, jo, el míser, sincerament 
agraït i avergonyit, amb veu baixa —si en aquella hora 

                                                 
52 Sl 76,8-10. 
53 Rm 11,32. 
54 La dona adúltera a punt de ser apedregada, però finalment 
salvada.  
55 Cf. Jn 8,10b-11a. Sense demanar-li circumstàncies de persona, de 
lloc, ni nombre de vegades; no la condemnà.  
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encara em queden forces i estic conscient, perquè el 
record de l’accident, que em deixà sense coneixement, 
sempre planeja sobre meu—, li respondré: 
 

¡Senyor, tingueu pietat!  
¡Crist, tingueu pietat!  

¡Senyor, tingueu pietat! 
  

 
1933–2008 

 
Roma, 10 de juliol 2008.  
 
 
 
P.S. Això que he escrit, en arribar als setanta-cinc anys, 
amb el cap encara clar, és més aviat una confessió, fruit 
del contacte amb el Crist foc, que no pas allò que ara en 
diuen un «testament espiritual», perquè no us puc pas 
deixar res ja que no tinc res. Solo he de demanar, encara 
una vegada i com una mena de Viàtic, la misericòrdia de 
Déu i la vostra56. 

                                                 
56 Ritual Cistercenc per començar el noviciat i a l’hora d’emetre les 
professions. 
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Fragments extrets de diverses al·locucions de l’Abat 
General Maur Esteva adreçades als joves monjos i 
monges alumnes dels Cursos de Formació Monàstica en 
el Col.legi Sant Bernat de l’Orde Cistercenc, a Roma. 
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1. Extret de l’al.locució del 24 d’agost de l’any 2008 
 
 
 
De l’Opció per als joves, esperança per al futur, als qui cal fer 
créixer, ni se’n podia parlar a menys que no es tractés d’aquells 
per als qui es tenia una certa preferència i se’ls considerava els 
únics aptes, fins al punt que els altres, els exclosos, arribaven a 
rebutjar de manera natural els particularismes concedits als 
afavorits, sense ni gosar-se formular aquest sentiment. 
L’Opció per als joves, vol dir prendre partit per la guerra 
generacional? No, gràcies! Vol dir, senzillament, oferir-los, a 
temps i de manera generalitzada, la formació, és a dir, el 
desenvolupament dels seus dons i talents, que no vam tenir en 
el nostre temps. 

La igualtat d’oportunitats culturals era impensable. Els joves 
que, per una raó o altra, no havien rebut la preparació per 
entrar a la universitat, no tenien, de manera general, cap porta 
oberta com la que, sortosament, ara se’ls dóna, si en tenen 
necessitat de recuperar allò que no havien rebut mentre 
visqueren en la cultura de la pobresa, a fi que la igualtat regni 
en la comunitat, sense cap exclusivisme social ni cultural, i, 
menys encara, per altres arbitrarietats del tipus que sigui. Això 
és optar per als joves. 

[…] D’aquí vénen els Cursos de Formació Monàstica, com 
forma concreta d’Opció per als joves, i que han volgut ser 
una mena de resposta al papa Joan Pau II, guia lluminós i 
fascinant, que féu confiança a la nova generació, i ja des del 
primer moment del seu Pontificat els anomenà «la seva 
esperança», i digué que els necessitaria. És a dir, es fià d’ells i 
creà per a ells la Jornada Mundial de la Joventut, que el 
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mantingué en contacte i sintonia amb les futures generacions, 
actitud que li conservà el cor jove fins al punt que milions de 
nois i noies, joves i també adults, l’acompanyaren i el ploraren, 
com mai s’havia vist fins llavors una tan gran manifestació de 
dol i d’adhesió per a un Papa difunt. 
 
 
 
 
 
2. Extret de la conclusió del curs 2009, el 26 de 

setembre 
 
 
 
Heu de ser creadors d’un nou monaquisme, que solament 
tingui en comú amb l’antic l’absència d’altres aspiracions tret 
d’aquelles d’una vida segons el Sermó de la Muntanya, en la 
Sequela Christi. 
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3. El 28 d’agost de l’any 2010, abans de marxar de la 
Cúria General per anar a inaugurar el darrer Capítol 
General com Abat General, s’acomiadà, a l’aula del 
Col·legi San Bernat, dels joves estudiants del Curs 
de Formació Monàstica, que —segons els 
anomenava ell— havien estat la seva opció. Com 
una mena de recapitulació de tots els missatges 
pronunciats durant els cursos dels tres Triennis, va 
utilitzar, en la seva darrera al·locució, una vegada 
més, unes paraules de Dietrich Bonhoeffer extretes 
de Resistència i submissió (Edicions Ariel, 
Barcelona 1969, pp. 26-27), que transcrivim 
literalment: 

 
 
 

La vertadera noblesa s’origina i es manté per mitjà del 
sacrifici, valor i una consciència aguda d’allò que ens 
devem a nosaltres mateixos i d’allò que devem als altres. 
Finalment, la noblesa es manté per l’exigència evident del 
respecte que correspon a la persona humana, i per la 
salvaguarda, igualment evident, del respecte degut als 
superiors i als inferiors. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora del retrat: Dina Bellotti, Roma, 1998. 

 

 
 

Chorin, Pomerània, prop de Finkenwalde, febrer 2008. 
 
 

Però, avançant en la vida monàstica i en la fe,  
s’eixampla el cor i es corre per la via dels manaments de Déu  

en la inefable dolcesa de l’amor 
 

(Regla de sant Benet, pròl. 49)

Fotògraf: Ignacy Rogusz 



 

 
 

 

 

 
 

Maur Esteva  
* 1933 - † 

 

«I no desesperar mai de la misericòrdia de Déu» 
(Regla de Sant Benet, 4,74) 




