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Església a Roma

Les floretes del papa Francesc

que difícil que és, de vegades, restablir l’harmonia 
que es trenca entre les persones properes, sobretot en 
la família. Com més ens estimem, més fàcilment podem 
ferir-nos i la convivència es torna més seca i aspra. Com 
podem detectar, a temps, els símptomes que la nostra 
vida en comú es deteriora?

Durant l’Àngelus del diumenge de la Sagrada Família, 
el Papa indicava un senyal d’alarma fàcilment distingible: 
veure com tractem els infants i els ancians. Si totes dues 
generacions són ben tractades, podem dir que anem per 
bon camí. Però hi ha alguna cosa més: una clau perquè 
hi hagi pau i alegria a la família: la cortesia en el tracta-
ment, expressada en tres paraules «permís», «gràcies» i 
«perdó».

«quan en una família no s’és molest i es demana per-

Cortesia franciscana
mís, quan en una família no s’és egoista i s’aprèn a dir 
gràcies, i quan en una família hom percep que ha fet 
quelcom de dolent i sap demanar perdó, en aquesta fa-
mília hi ha pau i alegria!»

El Papa ens dóna una indicació d’humanisme savi amb 
profundes arrels cristianes. Uns quants gestos senzills, bà-
sics per facilitar les relacions humanes. «Permís, perdó i 
gràcies» són molt més que fórmules d’una cortesia buida. 
Són un signe de respecte quotidià entre els que conviuen 
en una casa o en una oficina, o en qualsevol entorn social. 
Indispensables perquè cada persona se senti respectada 
i estimada en tot el seu valor. En el dia de la Sagrada 
Família, aquest gran misteri de presència de Déu en el 
món, el papa Francesc ens fa girar la mirada cap al que 
és quotidià com a espai on Ell es manifesta.
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El papa Francesc ha visitat novament 
l’església del gesù de Roma a principis 
de gener per celebrar-hi l’Eucaristia 
amb els jesuïtes. La visita ha coincidit 
amb el començament de l’any com-
memoratiu del segon centenari de la 
reconstitució de la Companyia de Jesús 
(1814), per la qual cosa enguany es por-
taran a terme iniciatives en diferents 
parts del món.

A més, el Papa ha aprofitat l’ocasió 
per donar gràcies a Déu perquè Pere 
Favre figura, des del desembre, en la 
llista dels sants. En aquest sentit, el di-
rector de l’Oficina de Premsa de la Santa 
Seu, el P. Federico Lombardi, ha revelat 
que el Sant Pare durant una conversa 
amb el pare general de la Companyia, 
Adolfo Nicolás, va comentar que havia 
estat «el primer a resar al nou sant» 
en el mateix moment en què firmava 
el decret de canonització el 17 de de-
sembre passat.

La inscripció en el catàleg dels sants 
de Pere Favre, un dels primers com-
panys de sant Ignasi de Loiola i el primer 
sacerdot de la Companyia de Jesús, es 
va realitzar de forma privada durant 
una audiència del Papa amb el prefecte 
de la Congregació per a les Causes dels 
Sants, el cardenal Angelo Amato, i no 
amb la cerimònia pública de canonit-
zació habitual.

Durant aquesta audiència del 17 de 
desembre, el Papa va donar la benvin-
guda a l’informe pel qual s’estén a l’Es-
glésia universal el culte litúrgic en honor 
del beat Pere Favre. Es tracta d’una ca-
nonització anomenada «equivalent», 
també coneguda com a «extraordinà-
ria» o «a ciència certa», segons la qual 
el Papa, per l’autoritat que li pertoca, 
estén a l’Església universal el culte i la 
celebració litúrgica de servent de Déu 
sense haver passat pel procediment or-
dinari de la canonització formal, és a 
dir, sense necessitat de verificar-se cap 
miracle. Malgrat que aquesta mena 
de concessions no són gaire habituals 
dins de l’Església, el Pontífex la pot dis-
pensar si la veneració al sant ha estat 
realitzada des de molt temps enrere i 
de manera continuada per l’Església, 
o si es tracta de figures eclesials parti-
cularment importants que van ser un 
culte litúrgic antic estès i amb ininter-
rompuda fama de santedat i intercessió 
davant de Déu. Aquesta praxi ja va ser 
utilitzada per Francesc per a la cano-
nització de la beata Àngela de Foligno 
el 9 d’octubre passat i per alguns dels 
seus predecessors entre ells, Benet XVI, 
Joan Pau II i Joan XXIII.

Inspiració del pontificat

Prèviament, a l’entrevista que va con-
cedir al director de la Civiltà Cattolica, el 
pare Antonio Spadaro, el papa Francesc 
va destacar alguns aspectes essencials 
de la figura de Pere Favre, que és un 
dels jesuïtes que han impressionat més 
Bergoglio i una font d’inspiració per al 
seu pontificat. El Bisbe de Roma va res-
saltar «el diàleg amb tothom, fins i tot 
amb els més allunyats i els adversaris, 

Breus dades biogràfiques
Pere Favre (Pierre Favre) va ser un dels primers companys de sant Ignasi 

de Loiola i el primer sacerdot de la Companyia de Jesús. Va néixer a l’Alta 
Savoia (França) el 1506 i va morir a Roma (Itàlia) el 1546, quan es dirigia a 
assistir al Concili de Trento. El setembre del 1872 va ser proclamat beat per 
Pius IX. Els seus pares van ser pastors de Savoia, però la seva gran capacitat 
intel·lectual i els desitjos d’estudiar el van portar fins a París, on va entrar 
en contacte amb Francesc Xavier i amb Ignasi de Loiola, amb els quals va 
compartir habitació.

Va ser ordenat sacerdot el 1534, forma part del grup dels sis primers 
companys d’Ignasi que, en aquest mateix any a Montmartre fan vots de 
pobresa, castedat i de treballar a Terra Santa.

Va tenir un caràcter tímid, se li reconeix una gran capacitat per consolar 
i animar, i se’l considera un autèntic mestre en els exercicis espirituals, fins 
al punt que per a Ignasi era el millor en la direcció dels exercicis. Va ser un 
jesuïta exemplar en el seu temps, un dels més brillants intel·lectualment i 
al mateix temps, humil i disposat a servir i ajudar els altres.

A més, Favre està considerat com un precursor de l’ecumenisme per la 
manera com va afrontar un temps en el qual l’Església va patir grans desafi-
aments i disputes doctrinals. Tot això es reflecteix en el seu diari espiritual, 
on recull les seves experiències. Les restes mortals es troben a l’església del 
gesù de Roma des del 1569 i la seva memòria se celebra el 2 d’agost.

Francesc concelebra amb els Jesuïtes de Roma
Agraeixen a Déu el nou sant Pere Favre

la pietat senzilla, una certa ingenuïtat, 
disponibilitat immediata, el seu atent 
discerniment interior, el fet de ser una 
persona de decisions grans i fortes i, al 
mateix temps, capaç de ser tan dolç».

Per la seva banda, el pare Spadaro 
ha precisat en una entrevista a Ràdio 
Vaticana que Pere Favre —com el papa 
Francesc— «en l’espiritualitat humana 
era un home molt obert a l’experiència i 
a la vida», i ha assenyalat que «sobretot, 
era un home sense les barreres mentals, 
sense presumpcions», així com «amant 
de la reforma de l’Església, sabia que 
calia encara molt de temps i va fona-
mentar els seus desitjos de reforma en 
l’amistat».

D’altra banda, Spadaro ha ressaltat 
que aquesta canonització té un signi-
ficat molt fort entre els jesuïtes i, en 
certa manera, fa justícia a la història 
«perquè tots estan familiaritzats amb 
sant Francesc Xavier, el segon company 
de sant Ignasi de Loiola. Però Pere Favre 
va ser el primer a apropar-s’hi, el primer 
a fer els exercicis espirituals».


