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En la festivitat de sant Francesc de Borja
Xavier Baró i Queralt
Vicedegà de la Facultat d’Humanitats
de la Universitat Internacional de
Catalunya
A mesura que es van succeint
els esdeveniments polítics, a mesura que ens arriben noves dades
econòmiques, cada vegada sembla
més inqüestionable que a Occident
vivim no només una crisi econòmica,
sinó una profunda crisi de valors.
Així, el materialisme i el relativisme
a ultrança no són antibiòtics per
a una societat desorientada, sinó
que esdevenen encara més, si cal,
altament tòxics i nocius.
Aquestes idees s’escauen molt
bé per presentar algunes reflexions
sobre la figura de sant Francesc de
Borja (1510-1572), la festivitat del
qual es commemora el 3 d’octubre.
Potser no cal aprofundir en la seva
vida, coneguda pel lector catòlic
raonablement cultivat, sinó destacar-ne només alguns aspectes i tenir
present què ens pot aportar aquest
sant valencià del segle XVI.
En un principi, tot apuntava que
Francesc de Borja viuria una carrera
política important a prop de l’emperador Carles I. I així fou, almenys durant uns anys. Provinent d’una de les
famílies més importants del regne
de València (els Borja, italianitzats
com a Borgia), fou, entre d’altres,
besnét del papa Alexandre VI,
grande d’Espanya, duc de Gandia,
marquès de Llombai i lloctinent
general de Catalunya. Educat en un
ambient religiós, consagrà la seva
joventut a les tasques polítiques i
diplomàtiques. Es casà amb Elionor
de Castro i tingué set fills.
La seva vocació s’anà forjant

lentament i fructificà a partir de
dos esdeveniments: l’impacte que
li produí la mort i la contemplació
del cadàver de l’emperadriu Isabel i
el contacte amb els primers jesuïtes
que trobà a Barcelona, Pierre Favre
i Antonio de Araoz. Sobre el primer
fet, cal dir que la famosa frase que
se li atribuí en veure el jove cadàver
descompost de l’emperadriu («He
traído el cuerpo de nuestra Señora
en rigurosa custodia desde Toledo
a Granada, pero jurar que es ella
misma, cuya belleza tanto me admiraba, no me atrevo. [...] Sí, lo juro,
pero juro también no más servir a
señor que se me pueda morir») és
probablement fruit de la recreació

hagiogràfica (els seus biògrafs Ribadeneira i Nieremberg ja la donen
per certa), però en qualsevol cas el
fet l’impactà profundament.
Així, el març del 1546 morí la seva
muller i el juny d’aquell mateix any
decidí entrar a la Companyia de
Jesús, tot abandonant els càrrecs
polítics i els títols nobiliaris que ostentava. L’oració que féu amb motiu
de la seva professió de fe conté
molts trets de la seva espiritualitat,
en la qual sobresurt una profunda
humilitat i un desig de servir el Senyor en totes les circumstàncies.
Llegim-ne només el principi:
«Señor mío y todo mi refugio, qué
hallaste en mí para mirarme? ¿Qué

viste en mí para quererme en la Compañía de
los vuestros? Porque,
si conviene que ellos
sean animosos, yo soy
cobarde; si han de ser
menospreciadores del
mundo, yo estoy rodeado de sus respetos; si
han de ser perseguidores de sí mismos, en
mí hay mucho amor
propio...»
L’any 1565 fou elegit
prepòsit general de la
Companyia de Jesús,
càrrec que exercí fins a
la seva mort. Sorprèn
en Francesc de Borja
com aconseguí el difícil
equilibri entre la vida
pública, tot expandint
les escoles (50 el 1556;
163 el 1574) i les missions (Florida, Mèxic,
Brasil) i el cultiu d’una
vida interior d’una força
admirable i constantment delerosa
de servir la voluntat de Déu.
Per finalitzar, una recomanació:
apropeu-vos a l’obra escrita de
Francesc de Borja: us captivarà. Escrita en un estil molt personal, ja sigui
el seu Diari espiritual o les breus
composicions dedicades i pensades
per al conjunt de la societat del seu
temps, com l’Ejercicio espiritual para caballeros y personas ocupadas,
Algunos remedios para no temer
(a) la muerte o l’Ejercicio continuo
que cualquier cristiano debe hacer
cada día para con gran gusto amar
y servir a Dios. Tot un antídot contra
la crisi de valors, i una crida a la fe i
a l’esperança.

mirar amb esperança la creu alçada
enmig dels nostres camps i carrers.
Com cantem en una estrofa dels
goigs que el recordat pare Oriol M.
Diví, monjo de Montserrat, va compondre per a aquesta ermita:
«Ella es dreça tot joiosa,

acimada al campanar
i a mig camí —agradosa—
de la muntanya i el pla.
La retrobeu cada dia, i agraïts la
saludeu.
Per Jesús s’amorosia
La duresa de la Creu.»

38è Aplec de l’ermita de
la Santa Creu de Tarrés
Josep Calvet
Comunitat de Jesús
El diumenge 14 de setembre,
festa de l’exaltació de la Creu, es va
celebrar a Tarrés (Garrigues) el 38è
Aplec de l’ermita de la Santa Creu.
Aquesta ermita, consagrada per
l’aleshores arquebisbe de Tarragona
Dr. Josep Pont i Gol el 29 de maig del
1977, és fruit de l’esforç conjunt de
la Comunitat de Jesús i del poble de
Tarrés, que uniren il·lusió i treball per
fer-la realitat en el que antigament
fou una pallissa i una era. L’ermita
s’ubica a prop del poble, però en un
indret ple de silenci molt apte per a la
soledat, la pregària i la meditació.
Enguany, per trenta-vuitè any
consecutiu, l’aplec va reunir, a més
de gent de Tarrés i germans i germanes de la Comunitat de Jesús,
persones vingudes de la comarca, de
Barcelona, Lleida, Reus i Tarragona.

Fou presidit per l’arquebisbe de
Tarragona, Dr. Jaume Pujol, que va
celebrar l’Eucaristia i va pronunciar
l’homilia, on va destacar el valor i
el significat que per als cristians ha
tingut i té el símbol de la creu.
Tot seguit, com ha de ser en un
bon aplec, tingué lloc una ballada
de sardanes interpretades per la
Banda Iniciació de la Unió Musical
de Tarragona. Després es va fer un
dinar de germanor a la sala parroquial, seguit d’un concert i ball a
càrrec de l’esmentada banda. Tot el
dia amenaçà pluja, que finalment va
ser molt poca.
Val la pena esforçar-nos en la
celebració d’aquestes festes, que en
l’aplec «apleguen» el sentit religiós
senzill i popular i la festa agermanats. Festejar la creu en aquests
temps difícils per a tanta i tanta
gent pot semblar un contrasentit.
Tanmateix, els nostres són temps de

