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“L’AMORE NON È AMATO”
L’AMOR NO ÉS ESTIMAT
Un dia sant Francesc d’Assís plorava i sanglotava
1
prop de la capella de la Porciúncula. Un bon home, que
ho va sentir, se li apropà i, compassiu, li va preguntar
què li passava. Ell respongué: “Ploro la passió del meu
Senyor, Jesucrist. Per ell jo no hauria d’avergonyir-me
mai de plorar i gemegar en veu alta per tot el món”. I
aquell home es va posar a plorar amb ell. - Així recullen
els primers biògrafs del Sant un fet que es devia repetir
més d’una vegada durant la seva vida (vg. TC 5,14).
2
Una pregària que Francesc feia sovint és aquesta:
“Us demano, Senyor, que la força abrusadora i deliciosa
del vostre amor absorbeixi de tal manera la meva ment
que la separi de totes les coses que hi ha sota el cel, a fi
que jo mori per amor del vostre amor, ja que us heu
dignat a morir per amor del meu amor” (Absorbeat –
Arbor vitae).
3
Sant Bonaventura, un cèlebre franciscà del segle XIII, escriu parlant del
“Poverello”: ¿Qui seria capaç de descriure l’amor ardent que abrusava el cor de
Francesc, l’amic de l’Espòs? Tot ell semblava impregnat –com un carbó encès- de la
flama de l’amor diví. Només sentir “Per amor de Déu!” es commovia i
s’emocionava. Deia que molt ha de ser estimat l’amor d’Aquell que tant ens va
estimar (vg. LM 9,1).
4
Dos anys abans de morir, estant a la muntanya de La Verna, on tingué una
experiència mística extraordinària, Francesc feia aquesta oració: “Senyor Jesucrist,
abans de morir feu-me la gràcia de sentir en el meu cos i en la meva ànima, en tant
que això sigui possible, el dolor que vós, dolcíssim Jesús, sofríreu en la vostra
dolorosíssima passió; i també la gràcia de sentir l’amor sense mida que us abrusava
i us portà, oh Fill de Déu, a sofrir joiós, per nosaltres pecadors, aquesta mateixa

dolorosíssima passió”. I comenta sant Bonaventura: Ja abans de tenir impresos els
estigmes de Jesús en mans, peus i costat, Francesc els duia gravats en el seu cor de
tant meditar la passió del Senyor (LM 9,9).
5
A sant Francesc, se li ha atribuït aquella frase: “L’amore non è amato”, és a
dir, l’Amor no és estimat. Així, per exemple sant Alfons Maria de Liguori (16961787), en una meditació durant la novena del Nadal de 1758, explicava que sant
Francesc anava pels camins i boscos plorant desconsolat, tot exclamant: “L’Amor
no és estimat”. Tanmateix, aquesta frase no la trobem exactament en cap escrit seu
ni en els primers biògrafs; en canvi, sí la trobem en Jacopone de Todi, un franciscà
que va viure entre el 1230 i 1306. És fàcil que al llarg de la història s’atribueixi a una
persona una frase que havia dit una altra de tarannà semblant. (Referència: Álvarez A.,
Cristian. “L’amore non è amato (El amor no es amado): en torno al origen y la leyenda de una frase
atribuida a san Francisco de Asís. Franciscanum 163. ol. LVII (2015): 441-477). Per altra part, és

possible que, quan Francesc predicava als seus frares o a la gent, es lamentés que
l’amor de Déu no fos prou conegut o que no agraíssim prou a Jesucrist tot el que va
fer per nosaltres, donant la seva vida. Per això exhortava: “Parem atenció, germans
tots, en el bon Pastor que, per salvar les seves ovelles, sofrí la passió de la creu” (Adm 6).
6
Al meu entendre, la frase “L’amore non è amato” implica una certa crítica als
qui no estimen prou Déu. Però jo, a sant Francesc d’Assís, me l’imagino, sí, plorant
d’amor per la passió de Jesucrist, més que lamentant-se dels qui no ho fan. Per tant,
pensant en sant Francesc, més aviat canviaria la frase en qüestió per aquesta altra:
“L’Amor, sí, és estimat!” I certament, Déu (que és l’Amor) era molt estimat per
Francesc i també per molts altres; per exemple, pel nostre bon germà Pere Vila. A
aquest, un dia el van sentir plorar a l’oratori del convent d’Arenys. Un fraret hi
entra i li pregunta: ¿Què us passa, fra Pere? Respon: -Oh, res! Estava meditant el
Mateu Sanclimens
Viacrucis...

CONVENT DE POMPEIA

(Diagonal, 450, tel. 93 416 18 12)

Horari de Porteria:
De dilluns a divendres: De 9h a 13:00h, i de 16h a 19:30h.
Dissabtes: D’11 a 13, i de 17 a 20
(Tancat en dies de festa només civil)
Diumenges i festes: De 10h a 13h.
El nostre Santuari resta obert:
Dies feiners (de dilluns a divendres):
De 6:30 a 13:00h, i de 18h a 20h.
Dissabtes: De 8h a 9h, i de 18:30h a 20h.
Diumenges: De 10 a 13:15, i de 18:30 a 20h
Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners): A les 7h, a les 8h i a les 19h.
Dissabtes i dies de festa només civil: A les 8:30 i 19h.
Diumenges i festes de precepte: A les 10:30, 12:30 i 19h
Servei social (Grup d’ajuda als pobres): Dimarts i dijous, de 17h a 19h.
Diferents Grups de Diàleg i Pregària. Informació: Fra Josep Manuel Vallejo.
Orde Franciscà Seglar: Ordinàriament, els segons diumenges de mes, de 9 a 12h.
5 d’abril, divendres: Viacrucis, a l’església, a les 19,30
7 d’abril, diumenge, a les 20:30 – CONCERT DEL COR DRASSANES
MESSA + THE PASSION OF OUR LORD, de Eugene Butler.
11 d’abril, dijous, a les 20h, a Pompeia-Grups
Presentació del llibre: “L’amor és de color vermell”, de Fra Arun de Mundarai
12 d’abril, divendres:
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ, a les 20:00
Presideix: Fra Mateu Sanclimens
Cap de setmana del 13 i 14 d’abril:
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE. A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo.
Informació i inscripcions: conselldelaics@caputxins.cat
SETMANA SANTA:
DIUMENGE DE RAMS, DIA 13/14 (Misses com cada diumenge)
A les 12:30 del diumenge: Benedicció dels rams, al claustre del convent.
DIJOUS SANT, DIA 18, A LES 20:00: Missa del Sopar o Cena del Senyor
A continuació: Una estona de pregària contemplativa.
DIVENDRES SANT, DIA 19: A les 12h: CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL SENYOR
A les 19h: VIACRUCIS
DISSABTE SANT, DIA 20: A les 20:00 : VETLLA PASQUAL
DIUMENGE DE PASQUA, DIA 21: Misses, a les 10:30, a les 12:30 i a les 19h
24 d’abril, dimecres, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis)
FORMACIÓ D’ADULTS: Literatura, Art i Cristianisme
Van Gogh, l’home de fe, (2a. part) a càrrec de Miquel Oliveras
26 d’abril, divendres, a les 20:00
Pregària contemplativa amb cants de Taizé (a la Cripta de Pompeia).

CONVENT DE L’AJUDA

(Carrer de Sant Pere Més Baix, 18, tel. 93 319 00 87)

El nostre Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda resta obert:
Dies feiners (de dilluns a divendres):
De 8:30h a 13h, i de 17h a19:30h.
Dissabtes: De 8:30h a 13h i de 19:30h a les 20:30h.
Diumenges: De les 9h a les 13h, i de les 19:30h a les 20:30h.
Horari de Porteria:
De dilluns a divendres (feiners):
De 10h a 13h, i de 17h a 19:30h.
Dissabtes: De 10h a 13h. (Tancat en dies de festa)
Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners): A les 9h.
Dissabtes i vigílies de festes de precepte: A les 9h i a les 20h.
Els dissabtes, al final de la Missa de 9h: Pregàries i Goigs.
Per a casos familiars particulars, es pot demanar una Missa a les 20h.

Diumenges i festes de precepte: A les 9:30h, 12h i 20h.

Per a confessions: Demanar a la porteria si hi ha un sacerdot disponible.
Visita i atenció als malalts: Posar-se en contacte amb el p. Josep (93 319 00 87 // 696 26 24 55)
Grup d’oració del P. Pio: Primers dimarts de mes, de 18:30 a 20h.
Grup de Diàleg i Pregària “Les Floretes”: Tercers dissabtes de mes, a les 11:30
Orde Franciscà Seglar: Tercers diumenges de mes, a les 10:30
Servei social (Grup d’ajuda als pobres):
Entrevistes: Els DIMECRES, de 10h a 13h.
Dia 10 d’abril, dimecres, CELEBRACIÓ DEL PERDÓ, a les 20:00
SETMANA SANTA:
El Diumenge de Rams, 13/14 d’abril,
Vespertina del dissabte, a les 20:00 - Matí, a les 9:30 i 12:00 - Diumenge al vespre, a les 20:00
Benedicció dels Rams al començament de totes les Misses:
El Dijous Sant, 18 d’abril - Missa de la Cena del Senyor: A les 20:00
A continuació: Una estona de pregària contemplativa
El Divendres Sant, 19 d’abril -

Celebració de la Passió del Senyor, a les 12:00
Viacrucis, a les 19h

Per Pasqua, 20/21 d’abril
Vetlla pasqual, dia 20, a les 20:00
Diumenge de Pasqua, 21 d’abril - Misses a les 9:30, a les 12:00 i a les 20:00
Dia 23, dimarts, Festa de Sant Jordi – Misses a les 9:00 i a les 20:00
Dia 27, dissabte, Festa de la Mare de Déu de Montserrat - Misses a les 9:00 i a les 20:00

