DES DEL CARRER
ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

Del 4 al 6 de maig tindrà lloc a
Barcelona la primera trobada de
caputxins que conformen el «Projecte Europa». Aquest projecte el
conformen frares que conviuen en
comunitats petites, un «invent»
de l’orde per regenerar el carisma,
ens explica el secretari provincial
de Caputxins Catalunya i Balears,
fra Josep Manuel Vallejo.
Quin lema té aquesta trobada?
El lema és «Sant Francesc visita els carrers de Barcelona» perquè
tindrem una curiositat: el mantell
que sant Francesc va regalar a
santa Elisabet d’Hongria. És una
relíquia del segle XIII que s’ha conservat miraculosament i que preserven els frares francesos. Santa
Elisabet era una reina generosa
amb els pobres, quan hi ha fam ven
una part del seu patrimoni... quan
el seu marit mor ella comença una
vida de penitent amb molta pregària, vivint molt pobrament i tenint
cura dels malalts. ¡És una santa
preciosa! Quan els frares van anar
a Alemanya, ella els va acollir al seu
ducat (estava casada amb el duc de
Turíngia) i els va construir una església. Sant Francesc, com a detall,
li va regalar el mantell que duia.
On es podrà veure el mantell?
El divendres 4 de maig, a les
21.00, hi haurà una pregària per a
joves a l’església de Sant Jaume (c/
Ferran, 29) i processó amb el mantell de sant Francesc fins a l’església
de Santa Anna. És un acte organitzat amb la Delegació de Pastoral de
Joventut. Aquesta relíquia té a veure amb el fet de tenir cura dels marginats. Sant Francesc solia regalar
el seu mantell als pobres. No podia
suportar que els pobres visquessin
amb menys que ell. Moltes vegades
es quedava mig nu... aquest mantell
és símbol d’oferir refugi i recer a qui
va despullat, a qui no en té. D’aquí la
trobada amb els joves i els indigents
a Santa Anna.
A quins altres actes podrem as-
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Fra Josep Manuel Vallejo, secretari
provincial dels Caputxins Catalunya
i Balears

«Sant Francesc no suportava
que els pobres visquessin
amb menys que ell»
sistir en aquesta trobada?
El dissabte 5 de maig, a les 21.00,
hi haurà una pregària franciscana a
l’església de Pompeia (av. Diagonal,
450) i el diumenge 6, a les 12.30, una
missa presidida pel vicari general
dels caputxins, fra Štefan Kožuh.
Quina és l’actualitat de sant
Francesc?
És un home molt autèntic, que es
va creure l’Evangeli, que es va enamorar de Jesús, sense gaires contemplacions... de seguida posava en
pràctica les coses que veia a l’Evangeli. És un sant simpàtic... li agrada
el cant, la natura, els animals... coses molt humanes. És un home molt
compassiu amb els leprosos, amb
els pobres... és de gran actualitat i
profundament evangèlic.
Els frares del «Projecte Europa», com regeneren el carisma?
No és una tasca senzilla, però es
fa vivint-lo... simplement! Aquestes

petites comunitats procuren dur la
vida franciscana tradicional i viure
el carisma amb més intensitat: més
vida de pobresa, una litúrgia ben feta i completa, vida fraterna, austera, al costat de la gent, dels pobres...
Com tots els ordes, nosaltres també vivim una crisi de vocacions, un
cert acomodament de costums. A
Catalunya som uns 40 frares, amb
una certa renovació de joves, però
insuficient per arribar a compensar
els que es moren. Evidentment, això també és una manera de viure
la pobresa.
El carisma caputxí, interpel·la la
societat?
Doncs no ho sé... perquè la societat està bastant adormida [riu]...
tradicionalment a Catalunya els
caputxins han tingut una certa
presència i una certa osmosi i influència del carisma franciscà en
el caràcter català.

