Vitrall de Sant Francesc a l'església de Sant Francesc d'Assís de Tarragona

Tarragona, 4 de octubre de 2018
Tot esdeveniment o gest de persona transparenta millor el seu significat si el situem en el context on s’ha produït i el
col·loquem en el marc que li dona brillantor. La vida de sant Francesc ressalta i brilla més si la situem en el marc de la
Itàlia del segle XIII. La seva pobresa i opció per la mendicitat ressalten en l’ambient burgès i ric de la seva Assís, la
seva predilecció pels leprosos i marginats escandalitza en un ambient classista i selectiu. La seva simplicitat i confiança
en la Providència contrasten en una Església rica i amb gran poder temporal. Però la seva discreció i no critica dels
defectes de l’Església també contrasten amb la violència i radicalitat dels moviments pauperístics de la seva època.
En un temps de croades i conquestes ressalta meravellosament la seva innocència i mansuetud en visitar el soldà d’Egipte
per dialogar sobre Déu... En una època en que en món es veia dolent i font de pecat, ressalta amb llum pròpia el seu cant
a la bonesa de la Creació i a tot el que és humà, el cant, la dansa, la tendresa, l’amor humà...
De la seva època va assumir el desig igualitari, l’ideal cavalleresc de la “Taula Rodona”, però desprenent-lo de tot elitisme
burgès, fundant una fraternitat interclassista on convivien grans i petits, cultes i incultes, pobres i rics, clergues i
laics...
Els seguidors i simpatitzants de l’esperit del Poverel·lo són convidats no a imitar-lo, sinó a encarnar les seves intuïcions
evangèliques en la nostra època amb els seus desgavells i virtuts. Una vida de fraternitat igualitària, tenint cura
maternal els uns dels altres, amb acollida cordial i humil dels massacrats per la crisi, una litúrgia senzilla i bella oberta a
tothom enmig del brogit de la ciutat, una pregària fonda i autèntica amarada de la Paraula de Déu, que ofereixi un rostre
bonhomiós i amable a tothom, un diàleg franc i humil amb els germans que tenen altres creences, una visió optimista i
esperançada del nostre món, fonamentada en l’experiència de la resurrecció de Jesucrist, que retorni el sentit a la vida
dels nostres entristits contemporanis... No serà aquesta una encarnació possible del carisma franciscà avui? Si algú
pregunta on es troba això, que consulti i li indicarem.
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